MR de Kring
dekringmr@gmail.com
Notulen 19 april 2016

Mededelingen
- Bas: agendapunt uitslag enquêtes Sociale Veiligheid worden eerst besproken op komende
studiedag, daarna worden ze ingebracht bij de MR
- Actualiteiten uit directie: (Pieter)
- Belastingdienst: Omgang met overblijfgelden mbt betaling aan overblijfouders. School zal
naar verwachting een naheffing ontvangen.
- Nieuw rooster
Voorbereiding komende avond mbt oplossing overblijf met werkgroep en klankbordgroep om
eerste inbreng te checken. Pieter heeft scholen aangeschreven (Driebergen) wie welke
oplossing heeft en met welke partijen en welke kosten hiermee verbonden zijn. Pieter levert
de informatie aan.
- Wifi is inmiddels aangelegd.
Vergadering
- Notulen vorige vergadering goedgekeurd
-Actiepunten vorige vergadering;
1. Schooljaarplan lezen en opmerkingen/vragen toevoegen. Vertaling strategisch
beleidsplan Oorsprong naar het schoolplan door Pieter. Vanuit schoolplan naar praktisch
projectplan met indicatie welke punten worden opgepakt. Punt 9.2 in schoolplan.
2. School licentie typecursus mogelijk: Volgende keer op de agenda. Geen urgentie.
Ingekomen post, vragen, klachten, mails
Er zijn klachten binnengekomen: vraag is hoe wordt hiermee omgegaan. Heeft het ook
invloed op de formatie.
Op dit moment lijkt er geen klachtenregistratie te staan: er zijn wel klachten bekend. Voor
een goede en structurele omgang hiermee is het van belang dat er een registratie is en dat
de klachten worden besproken binnen het team en het SMT.
Actualiteiten uit GMR:
Simone en Bas zitten in de commissie financiën. Er wordt werk gemaakt van een
professionaliseringsslag. Dit om dichter op directie en bestuur te kunnen zitten. Er zijn
diverse commissies ingesteld: personeel, financien en onderwijs/kwaliteit.
Actualiteiten uit OR, sportcie, Communicatie-cie, overig
Wie is hier de linking pin? Bas is informeel een aanspreekpunt, maar het is handiger om hier
een vast aanspreekpunt voor te hebben. Er zijn issues met de schoolshirts: te groot en de
financiering was/ lijkt onpraktisch. Geen actie voor de MR.
Besluit: Bas vraagt voortaan voor de vergadering de status op aan deze commissies.
Behandeling bespreekpunten
-Bestuursformatieplan: instemmingsplicht door personeelsgeleding van de MR. Gezien de
complexiteit van het stuk is toelichting door Pieter gewenst.
Besluit: Schriftelijke toelichting gewenst op stukken door Pieter.

-MARAP: Niet alle onderwerpen die op gereed staan zijn goedgekeurd door de MR; wordt
besproken in de GMR hoe hiermee om te gaan. Actie Bas en Simone.

-Schooladviezen groep 8 (status): Na invoering van procedure voor het jaarlijk soepel laten
doorstromen van groep 8 leerlingen naar het vervolgonderwijs zijn er geen issues geweest.
Loopt, kan van de agenda af.
-SOP: Schoolondersteuningsplan: Plan is goedgekeurd door de MR. Het plan is helder, voor
de juiste uitwerking is het wel van belang dat men allemaal volgens het plan werkt. Er is
enige zorg bij of dit ook zo loopt bij de overgang van de nieuwe leerlingen van de
ontdekkingsreis.
-Identiteit: kan van de agenda af.
Bespreekpunten voor de volgende vergadering
-Formatie 2016-2017
-Huidige vacatures:
-Financieel vooruitzicht 2017-2018
-Typecursus
- Uitslag enquete Sociale Veiligheid
Update intersite MR
- Agenda volgende vergadering en notulen
Overige communicatie naar ouders en leerkrachten
- Schoolondersteuningsplan op de site zetten
Rondvraag
Centrale administratie (digitaal) voor leerlingen. Worden emailadressen overgezet? Elke
leraar/klas lijkt met ander systeem te werken. ParnasSys is het centrale leerlingvolgsysteem.
Alle leerkrachten hebben een rode map.
NB niet alle ouders krijgen de mail binnen, het lijkt erop dat ouders soms hun spamfilter
moeten aanpassen.

Actie en besluitenlijst:
Actie

Actiehouder

Planning

Status

Informatie
Pieter van Dijk
aanleveren tbv nieuw (directeur)
Rooster

Voor MR vergadering Loopt
15-06-2016

Bestuursformatieplan Pieter van Dijk
schriftelijke
(directeur)
toelichting

Voor MR vergadering Loopt
15-06-2016

Actie

Actiehouder

Planning

Status

klachtenregistratie
Bas (voorzitter)
bespreken met Pieter

Voor MR vergadering Loopt
15-06-2016

Informatie
aanleveren nieuw
schoolrooster

Pieter van Dijk
(directeur)

Voor MR vergadering Loopt
15-06-2016

Gerucht bespreken
met directeur: Extra
middenbouwgroep
en aanname
meerdere kinderen
niet conform SOP

Bas (voorzitter)

Voor MR vergadering Loopt
15-06-2016

Centrale
administratie
kinderen

Pieter van Dijk
(directeur)

Voor MR vergadering Loopt
15-06-2016

Ouders informeren
nieuwsbrief onder
spam

Pieter van Dijk
(directeur)

z.s.m.

Loopt

Besluit

Beschrijving

Datum

Voorzitter vraagt status op bij
OR, sport commissie en
communicatie commissie
voor MR overleg.

Op deze manier is er een
officieel kanaal voor
informatie en hangt het niet
meer af van informele
ontmoetingen en afspraken.

19-04-2016

Bespreken
bestuursformatieplan in de
GMR door voorzitter en lid
van personeelsgeleding.

Gezien de complexiteit van
19-04-2016
het bestuursformatieplan en
het feit dat er
instemmingsplicht is door de
personeelgeleding wordt er
naast toelichting van de
directie ook gebruik gemaakt
van de kennis die binnen de
GMR aanwezig is.

Status huidige
managementrapportage
bespreken bij GMR

In de huidige
19-04-2016
managementrapportage
staan een aantal zaken al op
gereed die niet zo specifiek
door de MR besproken zijn.
Bij de GMR wordt gecheckt
hoe we hiermee om gaan nu
het jaar al zover gevorderd
is.

Besluit

Beschrijving

Datum

Schoolondersteuningsplan is
goedgekeurd door de MR en
wordt op de site van de Kring
toegevoegd.

Binnen dit plan is het beleid
van de Kring opgenomen
hoe men als school omgaat
met kinderen die extra zorg
nodig hebben.

19-04-2016

